روش ثبت نام برای سال 2023 / 2024
مدرسه

عنوان
Bachgrundschule Dortmund
Dollersweg 14
44319 Dortmund
Tel.: 0231 / 286727-0
Fax: 0231 / 286727-27
Website: bachgrundschule.de
E-Mail: mail@bach-grundschule.de

معلومات عن تسجيل المبتدئين
في المدارس للعام الدراسي
2023/2024

إدارة
Komm. Schulleitung: Jennifer Rohn
E-Mail: jrohn@stadtdo.de
االمانه
Kerstin Slamena
Tel.: 0231 / 286727-10
Öffnungszeiten:
Montag
7:30 – 12:30 Uhr
Mittwoch 7:30 – 12:30 Uhr
Donnerstag 7:30 – 12:30 Uhr
العمل االجتماعي المدرسي
Bianca El Kaleb + Jonna Adler
Diensthandy: 0152 / 21825395
E-Mail: belkaleb@stadtdo.de

September 2022
استالم استمارة تسجيل مدينة
دورتموند

حتى  31أكتوبر 2022
امأل استمارة التسجيل ووقعها
وأرسلها إلى مدرسة باخ االبتدائية

نوفمبر  /ديسمبر 2022
مقابالت التسجيل

ديسمبر 2022
استالم تأكيد القبول من مدرسة
باخ االبتدائية

ربيع 2023
مقابلة شخصية في المدرسة
لعبة المدرسة
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في
األخصائيون
فسيكون
،
التسجيل
االجتماعيون في المدرسة سعداء
.بمساعدتك

لمحة خاصة عن مدرسة باخ
:االبتدائية

بدء الدراسة في مدرسة باخ االبتدائية
روزهای بازدید
ص  10:45 -ص 8:00

•
•

)(24. – 28.10.2022

:تسجيل •
mail@bach-grundschule.de

بعد الظهر التربوية •
التبادل بين المعلمين •
والمعلمين

 4-3زيارات للتعلم •
المبتدئين إلى
المدرسة

درس تجريبي في •
الفصل
أمسية معلومات •
الوالدين

أكتوبر 2022

أبريل/مايو
2023

نقاط قوتنا
مناخ مدرسي محترم ومقدر /مفهوم
تربوي /عمل اجتماعي مدرسي
مواءمة العمل مع احتياجات األطفال
مفاهيم ذات تأثير متحكم
التعاون الشبكي كجزء من اليوم
المفتوح الكامل
تعاون ملتزم ومتعدد المحترفين /جو
عمل مثالي
العمل المسؤول والمنظم لمديرة
المدرسة

•
•
•
•

•
•

بداية مفتوحة
المشاركة التطوعية في العروض مثل
ورش العمل والرياضة واأللعاب واإلفطار
والمكتبة
التعلم عبر الصفوف
التعلم المشترك لطالب الصفين األول
والثاني  ،وأشكال التدريس المفتوحة
الدعم الفردي الفعلي
جداول العمل الخاصة بك  ،والتعلم في
 /وتيرة الخاصة بك دون الحمل الزائد
عدم وجود الطلب
وقت التعلم بدال من الواجبات
المنزلية
الكثير من وقت التعلم والممارسة مع
معلم الفصل

مايو 2023

مستويات عالية من التوظيف
مهن مزدوجة في الفصل الدراسي
القواعد والهياكل الثابتة
التفاعل المحترم مع بعضنا البعض

مايو  /يونيو
2023

التنوع في العمل
االعتراف بنقاط القوة والمواهب
والثقافات

